
ófóldeák rözEéo Pob3mesleétöl
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óFöLDEÁK KÖzsÉG
PoLGÁRMESÍERÉNEK

7/2o2r 'G28') sálÚÚ HAÍÁRoZATA

Tátgv: B*zámoló a Fö]d.ákiKózós onkományzati Hivatal munkájánjl

l']AÍÁRozAT

simonné sinkó E ká óföbeák Közséq PÓlgám6sieré á vsszó\hélyzét kihildelésérólszóló
a782o20' (Xl3 )Kom @ndelele' va]aminl a kaiásztróÍávedolennólé6 á hozá kap€olódj
€gy€s iöruények hódosiÉsól szóló 2011. évi cyjlvlll töBény 46 6 (l) b.kozdésében
íoglált v€szél',hélyzél'é leknléilel ' a Kópvis6lít6s1úlét halásköébs eljáea, a Földéáki
Xózós Önkományza! Hiválal munkájáfljl szókj bsámÓl'l élíÓ9ádm. és mogkÖszÖ.ör a
Bivalá V6zétójénék és dolgozó ina k 2020. &bén vegzet n un kájál.

- olijkl€ál lozséq po]gámgsl€r€
_ FÓldeák kózse! po]oáméstéE
_ FöhéákóíÓ|deák kó6éqek jéayzó é

öíóldéál' 2021' január 23.
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ÓÍöldéá* köz-éoTótaárm€steÉtöl
6923 l1öldeák, Bájcsy_zs E u' 2' Tel'/Fax: 6229s6o3

e_hái]: hivaial'oíoldoak@ona l mm

ÓFöLDEÁK xÓ2sÉc
PoLGÁRilEsÍERÉNEX

&2021.(l'2a'} szÁMÚ H^T^RoZ^TA

Íárqy: A Föd€áki Kózós Önkománr2ati B valál 2o2o év í6nnlád.ási kó]lséoé]nék

HATÁRozAT

Ófóld.át kósóg Önkomány'.l xépvi.eló.aostÜlot hat&kóÉb.í Ó'aró sifronné sinkó
EÍiká polgáméslé. a katas2lÍjíavéd6l€mól és á hozá kápc$lódó egyes lóeények
módositi'úó szóló 2o]1' évi c'üVlll' iöryény 46's (4) b.kézdésébén fÓgláh ioqkóÍb9n
eliáfoa _ l5qyÓlemmé] Máayalorszáq hrlvi órkománlzatainjl szÓló 2o1] éVi cly\yülx
loa€nyl.' váatr'nl a Foldedl KÓ/o\ on(omá.rá|i Hivála áEknásérc' es'en.l.laslÍo
szoo mela'áo@dsotodr |oqlJ'LrtJ _. Fóldéá*i l$zd3 ÖnkormányEll Hlv.tal 2o2o' óvl
fgnnrertási kóll3€élnók ólszámoláút á hááózt fulÉklét& képezó negállapodá3

_ lÍöldoák koz9éo poloafiesloÍe
Fó deák kÖ29jq polqáméslé€

_ Fó déák_ Óíóldeák kr6&ek ]eqtzöe
KÖH Fóld6ák, pénzüqvi eopoÍlia
KÖH Óíöd€ák Kirend6lséoé' pén zú ovi fóe|óadó

óíóE.ár, 2o21. jánU.r 23'
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' ó'óldeál rö8éoFroEárÍnestérétól
6q23 oíoldeal, Barcs!_7\ E u' 2' Iel'/Fa/' 62295_60J

+máil hivalal'oíoldoak@omáil'@m

óFÖLDEÁK KÖzsÉc
PoLGÁRMESÍERÉNEK

9/202! '(l'28-) sá Ú ÍAÍÁRozATÁ

Íárgy: Fó]déáki Kózós Önkomá|y%li Hivátál 2021. évi 
'onntanási 

kö[sóg€i

HATÁRoz^Í

ÓÍóldéák kó2ség Önkományzál XépvEéBrostiilél hálaskolébe. oljáó simonné s]nkó E.ika
po]gámesieÍ á t'la.'Míávéd.l.mról és . h@á káp.3olódó ogVB ldMny.t
mód$ltásáról szóló 2ol'l ' évl c/üvlll' tó óny a6'!' {4) bexedósóben íogl.fi iogrörbén
.liáfu.'. 'av6l6ífel Mágyarctsag -éy onlomány2Jláio \/óló 20.l .v' cLyJüll
üjNónyÍé, áz államház:l anásrj szóló löNány végEhajtáúól 9ób 363/2011 (Xll 31 ) Xom.
lendeléi 24 s _áB, váláninl a Fóldeáki Közós Önkományati Hivalá] alákitá*áról és
íenniartisiról szób megállápoiásokban íogla[ákB _ a Fóldoák| Kó2& önkrmányzíi
HiEl.l 202l. óvl f.óntrÍt&i kólBégolt a h.tárc2.t mlléId.t& lép.zó regállapodá3

_ oÍoldéér lÓzseg polgámstét.
Földeál loz$9 polqámesl€r€

_ Fó6eál oíoldeár b^égél ]ég].zó]e
. r.oH Fo|déák ponzuqy 60@í|á
_ KÖH ÖfÖd6ákiKiBnd€[séqe' pén zú g yi fóelóadó

Fóld.ák. 202'' i'nuár 26'



Óíöldeár röBEP.óToáméstéélól
6923ololdeal' Bájcsy_zs F u 2 Te|/rá:62]295_601

e'máil] hivalal oÍoldéakíaomail'@m

ÓFÖLDE^K KÖzsÉG
PolGÁRMESÍÉRÉNEx

1o2o2l.(l.28') szÁMÚ HAÍÁRozÁTÁ

Kózós onkÓmányzáli Hivala 2a21'

HATÁRozAÍ

óíóld€ák kózség Önkomáhyzl Képv]soló_Lstijbt háláskóéb9n oüáó simonnó sinkó E ká
polgáméslal . ker.etót véd.lénról & a hozá lapcsolódó .9yé. tódónFk
módoslt*áról 3.óló 2ol l ' évl cyüvl||. iófu{''y 46.s' {4) bél.!d6éb.. íoelalt loqköóon
éliárya' a MagyáoMiq 202]. évi kózponli kóhségMoL'sóóls2óló 2020. évi xc. lóNóny
alapján fEyelemmsl áz álbmhááatásól szóló tjBé.y V'i€Í.halisáról szóló
36a/2011.(xll 31 ) Kom. ende eI 24 s_ára - a Fóld€ák Kózós Önkomán}zali Bivélal 2o2].
év] kóltségveiésdl az alábbiák 9éÍinl íogadjá el:

eíÉlyi ll.dfu ok tas2.*í:

Kiádások mindósg.s.n: 73.5r8

A Fóldeák Kr2r6 Ónkomán'zát] Hivalal kóhsóqvelésé b*púl
Ö|komá.\zala 2021 áv kó(segvétésébé

_ Öbldeák lözs@ poloámsbtá
_ Föbeák kó2$a po|oám6lec
' Földeák_ ö'öld6ák köz.éqák ]€gtzó]e
_xÖH Földeák. ÉnzÜgyi Gopoíia
_ KÖH ÓÍóldéák Ki€ndensége, pé n zoq y] fóolóádó

ólóldéák, 2021 ' 
január 28.

! En*

73_513

59.600
9.700

69300



ófóldéák kóz.óg Polgánn€6téétól
6923 ÓÍöld€ák, BajBy_zs' E. u' 2'Í6l]Fax: B2]2g5-6Q3

emá l: hivatal oÍoldéak@oínail'com

il.qállápodá.
A Fóld€á*l Kór& önkomány'. Hlv.ral ntlo'noí 2o2!. év| í.nnl.rL.l lóll.ég.l.ól

ÓÍóldÓák Ónkománfzálál t6lhé6 2021 ávi 
'.nnknási 

költsé96r gbámolásának álápje á
hivaLl kóáivlvbe]ó]nek (sz6hóly j6lbgÚ kiadággi + járu|ékái) k]adáÚi .sőkkonfuo d
ónkományzaii hfuárd m0kódésén6k lánogatásakónl adot álbmi lám€atás összéqéV.l'
íékjsz|va ]akosságsám_áényosan + Íx ósgz€sü doloo kaádá''

Fóld.át ' ófóld.át köBógÓk kózó!€n í.íntartoí Fóld.áki Kóz& Ö.ko'mányáta
Hlv.lalánlk 2o2o. évl tl.dá.al & &ok mgo.á&.:

L.tot.ágará.yáb.n.l6áoii köh.áo.t:
Á2 ón[_ihváEl 2021 áv tóhsée6|ós6
onr. rr"arar m'raalsr D--"rri' r.*'""".r

l ' .'' h.úrcz.ti j.v$l.i n.llótkó

Elo.áoí löltó9 ó..p'í:
2021 évbé. a nomalívá íédéz á hvárál
kápvisl&leglúlél ném dónt'
A Kópvis€ló_léglúlét Íékén a polgém6i9n. hogy amonnyibon év kózbs válioás kóvélG2ik
b6 a kÖli6ófl6Ióss.l kapBolaibáh, á kóltségn.loszús kéÍÚ[ón 6lókódíl&l6 á6 áí l.dész€

löldéák' 2021 
' )a^UeÍ 25'

FÓldéák kóéég poloámeslere

kiád&áil, ézéíi á kólls.gok mrgosziísáól á

",.!;}:IFÁ"-"Ólöldeák kózséq polqáinesíore



Óföbeák lóBé9 PolgámBtéérót
6923 oföld6ál' Bájcsy_zs E u 2 Í él lF a\' 62J29'6o3

á_mail: hiValal'ofoldeak@omaiJ'@m

óFöLDEÁK KözsÉG
PoLGÁRilESÍERÉNEK

l 1/2o2l.(.28.) sá Ú HATÁRoZATA

Táay: Az óvodáieláÉs 2020' évikö]tsógeinek m€osáásán'l szóló elszámolás

HATÁRozAT

ólijld€ák kózsóg önkomány%tKópvis6ó_(éslÜlslé hálaskóréb€n éljáÍósimonnósinkó EÍiká
poloáÍmestoÍ á l6l.gtóí'védél.mról é5 ' 

hozá kapcsolódó .gyes lóruényé*
í'ódos'tá.áról *óló 20ll ' éM cxxv|ll. lóMny a6.s' la) b.r.2dasab.í loglalt jogkötb.í
éliaM' á Földéák Tó6é9isóciá is. EgészséqÚgyi' Gyémékjóliti ás Óvodái ÖnkoÍmántzáli
ÍáÍsulás Íá€U ási Mégállápodásá áápján a lár€llás á[álá.rs .éndjéló] élléró
ieladale lálássa élátoh' Föld€ák Kózgiq onkomán}záts állal f6nntaÍ1oí Fóldeáki
G}€mekmosdy Óvodá árd bztosibn óvo.Li €llát& 2o2o' éü tölt3égÉln.t
neqoszl&á.ól su óló ébúmolás! _ melv á hálárcat nellék]étél képézi ésázljóváhagyia'

_ Ólöldéák kózseg polgámeslere
_ ÉÖldeák kö2séq polqám.stéÍ8
- Fóldeák ÓÍöldeák kó2séoek jegYzóje
_ KÓH, Föld€á k pé nzÚqvi Bopod
- KÖH Ólódeáki KiÍondslségé, pónzi]gyi 6lóadó

Ófóldeál' 2o21. lanuár 28'



óíóld.ák kóz.éí Poloánnelt€É!ól
6923 ÓlöEéák Baj6y'zs' E' u 2'Í.l'tFax:62]29*603

+mall: hivalal oÍrld€ák(öomail coh

MELLÉKLEÍ
a Fóldéák Térségisz@iá i9, EqéséégÜgyi GyémsklóIéti ós Óvodái Önkomán}zli

TáBulás Tá5Ulá9' Mógállapodás lbp]án
.z owdái ollá!á! 2o2o' Óvi kólttag.in.t n.go.áá.lE* .l.zaDolA.lról

Óíöld.ár KüE'ég Ö.toíÍa.y'dát rorholto 2o2t' óvb..:

Áz dodai é]lálást bziosiló Fóldoáki Gy€mokmo$ly Óvoda 2o2o' óv] sémélyi kadásai
caókkénn/é á s2.mályi k]ádá$ka jáló nomali! támogalj3$]. qy6m6klél6zám aÍányB

2020' évi *fré]yi + járuÉk kiad
2020' é!i nornaliv lám'ls26né! ) _56'366'400 Fl
2oz'. óvl kóÍ.óg-mgo*tá. alápia:

Gy.mklér.án{ráíyÓl íL9o.2ú.:

L 18. hó] Fó]déák 1o5íó óíÓld6ák: 13íó
_

Arányosilfu: 9'53l'939/105íó'13'5 íó - 1'225,535'. Fl
hó Fóld.ák' Jo5 fó ólt'rdéák| 1^ Íó

'1 225 535

A k0ló.bóz.t ó.!Bg.| ,l6a'386,- Ft' m.v ó9aéqol Ólóld.ál
álóré égyéndeit nápon utal & Fóldeák (ö2.óo lnlomúny'.t

Í'óz!ág öíkomáíyr.ta
kótBéov.l&l 3úmlalád'



oföldéák kÓzség PolgáÍtnésiéáól
6923ÓÍddeák, Bajcsy'zs' E' U' 2 Tél'/Fax| 62,295_603

é_máil] hivalal'oíoldgak@omail'@m

ÓFöLDEÁX KÖzsÉc
PoLGÁRilESTERÉ EK

l2l2o2l.{l.28.) szÁ Ú HATÁRoZATA

Íáay| Földéák Íé6é9i szociális Egé*égÚgy]' Gyérmékiólét és ÓvÓdá Önkomá.r2áli
Tá.sulás álIal íorntáÍtot Fóldoáki Égyosil.tl Egós^égÜgy ó€ szoc'á is lnlézmény ália] 6lláon
élkézetés ÓÍöbeák Kózség onkománr2alát terhelij 2o2o' éVi kölls.géin6k 6l9ámolásáÍól

H^T^RÓzÁT

Ólijldéák kózséq Önkománr2at KépvÉeló-tesiÍibte hatáskörébon €ljáÍó Ba]nál GáboÍ
polqármesler a k.t s'lÍóÍavad.l.mról é5 á hEá kapcsolódó egyB tó.vény.k
úódcftásáról 9óló 2oll. évi cxxvlll. röMny aó's. (4) b.k.'dó.óben fog|et iookóóen
.lÉ*á' a Fó|déák TéRioi szo. ál s' Eqés6é9Ú9yi Gyem6k]ó]é( és Óvodai ÖnkoÍmányat
Tá'l-lásála!€n"EnonlöbéJt rqyés bn lgév*q,qyiéc t/o.iálc lnlé2né_yJhálé'láloi1
óllczld.É Ó'óld.á* xöAég Ön*ománF.tál l.rh.ló 2o2o' óv *ón3é9Újn.*
ebzárclá.áól9óló klmútalásl _hely a háiábat mo léklotól kóp6zi_ ós aajóváhágyjr'

_ oíóld€ák kózség po]9ám6sl6re
Fóldeák község po oám€sléÍ€

' Fóldeák Óló]deák közsegok jelyzó]e
_ Fóldéák E ayás ílen Eq észseg úqyi és
' KlH' Födéák ÉnzÜaYi copor1

s2ociá]is lnlezmé.y nlé2nény!ézetóié

_ KÓH Óíold éá k i K]rendellsége, pén2ü9y elóadó

Óíóldeá k, 2o2l ' 
j. núaÍ 26. e



Óíóldgák ka'zaóa PÓToÉm9.toót6l
6923 ÓÍóld€ák Baj€y'zs' E' u' 2' T6l'/Fax] 62/29$603

ema l: hivatal ofoldéak@omáil.@m

MELLÉKLÉT
a Fold éák Tó 6égi s2oc iá is. E qószsóqij qyi. Gyórm6kió]óli ós Óvod ai Ö n kom án yza li

ÍáÍsulás TáBu ási M.gá lápodágá alápján
á s'ociálii atkrá.tó6 2o2o. avi tÓll.ago in6 k .l!!árolá.á.ó l

Óíóld.ár KóBóg Önkorrúnyz.tát t.rh.h. . .acláll. &toá.ta. alábbbk *ó nl

EEszláIlal

(Fi.)

30l 204 680 13! 290

?9! 524 125 235

ryi!! 209 46 930
52 915

121634
211

214 13! q?!

122/7tO1 35ó 2l0 6266t0

A i6niitáblázatbán kimltaiotl625 510.. Ft ö.!Bo.t a Földoák Egyésilotl E9é9ze'9Üoyrá3
szoc'él's l_leztren' hcvorE lrzátrbzra (2o2o de€mbé' ho.áp livéléléldl Ólo'oÓák
ho^éo ÖnroTány4Ia €s7é'6' m.ly.l !2 ofóld.a*l óntomáíyr.t átulalt A:
.l.lmólá.r mlídkat fál tudóná.Úl w.2l'



óf óldoák k('2s-éaaÍ'o'gámeslééól
6923 Óft'dgák, Bajcsy_Zs' E u'2 Íel'!Fax:6z2gí6o3

e_mail] h Vátál'Ófoldeák(oonail'@m

ÓFÖLDEÁX KÖzsÉG
PoLGÁR ESÍERÉNEX

13/202''{l.28') szÁ{Ú HATÁRoZATÁ

Tárgy: Födeák Téreégi szociá is, EqévséoÚgyl' Gyémék]óél] és Óvoda] Önkománréli
Íálsulá.állalbnnláÍtotFöldeákiEgy6sit€ttEqészségÜoyósszeá]is]ntézményálla!éllálotl
Há2] ség ílség nyújlás 2020 ' évi kó [séq e n é k r€gosáásá ól szó]ó o lszá m o]ás

NArÁRozAÍ

Óíóldéák kó-é9 Önkomány2át Képvis6ló'leshjlel6 ha!áskóÍéb€n s|áÍó simÓnnés nkó Enká
polgámesler a kdá.nóí.védélénról é3 á h@á lopGolódó cgyB tórvény.*
nódo9íá.áról 3zóló 20í1 ' avl c)o(vlll' röívany a5'5. (4) bék.2d.Ééb€n íÓgláh joqlóÍb.n
.U.da. J Fó'd€áa l €l \.qi s/Ó. zl ' r q6(séguqy oyefr eLó'el' cs Övoda' Ö. r Óhánta'
Tá6ulás áltá íennlaíotl, Föld6ák €gyésil.t Egés^€gÜoyi és seciális lnlézmóny á]iál
eli'ton Há2l s.!{cégnyújtá. 2o2o' évi kólBégeinék regogtásától 9óló .bámolá3l -
mély á hálábzát melleklelét képezi - és áz lóÉh.qylá.

_ oÍo déak krz9éq polqámé9leÍe
' FÖldéák kózséo poIaámésléE
_ Fóldeák Ót'deák kóségok]eqyzó]e
' Fóld€ák] Eqyésiléfi Egés*egüoy és szoclális lnlézmény
_ KÖH' Fó]d o ák ÉnzÜqvi csopoí

KÖH ófi'ldeák Ki6nd€[sége, pénzÜgy .6adó

ólóldeát! 2021 ' l.nÚár 28.

",*)in'",.*l.n*



óíóld€ák kó'.ég Poloánne.téíáól
6923 Óíöld6ák' Bajcsy_zs' E. u' 2' Í6l.lFax:6z29*603

&mail: hiVátál oiold€ák@omái|'coh

ME LLÉKL ET

A Fóldéák TéEó! seciális Gyom.kjólét ós Óvodai Ónkomán'ztiTáÍsu]ás TáBul&i
M.gá llá podágá .lápjá n

a Házi .rgí'ágíyújt& a'2o'évi tóÍ. ag6 in.k .l'zá nolá.aró l

ÓíöldÓát Róz.óg Önkomá.ylalát lorh.ll a há' 6€íbégnyújl'6 alábbiak szánnl

_ *ociá is gondoá] (sémélyi+jáfulék) r2l3 : 3'435'392
' szkmaiv6zátó (inl V6z.) éllárrn aá^yo. |2020 di:24

2 B.val.ll- gondozotrak befrzer&e:
' €énv.heió nomálÍvá Íténv]: 6 '429.000 Ft=

3 2A1.123 Fl

Él'áfrolá. ál.pjí tép.zó ó!.z.9:

L'looállaDodás s2énniiÓíóld6ák boulalás: ' 35,l o95 Ft

KúlÓnbózel: í55.223,. Ft' hély oss7ég6l óíób.ar KöÚ.g ÖnrÓnnány'.t. ólóÍ€
oeyéaolon napon Ulál ál Fóld.ál l(ösóo ÖíkomáIyr.L költlaqDta.l .!.nlái'rá'



óFÖIDEÁK KÖzsÉG
PoLGÁRMESÍERÉNEX

laao21 '(l'28') szÁMÚ HATÁRoZÁTA

TáÍgy: Födeák TéBáai szociá is' Egé*séqüg'l, Gyermek]ó]éÚ és ÓVoda] Ónkomán}zali
TáÍsulás álá bnniaíoii Fóldeák Egyesílen Egé*ségijgyiés szociáls lnténény k€r6lén
b6]úlmúki'dó csáláds6gilóés Gy€Ímék]óétiszogálal2020' év] kótségeinek fr6gos21asáDl

Ófóldéák kózgég PolgánnestéÉtól
6923 Ö'öldeák Baj6y'zs E' u' 2' Tel'/FaX 621295 603

emáil: hivalal.oÍoldéák@omail @m

HATÁRozÁT

Ólóld6ák kózség önkomány%tKépvisoó_IeslÜlelo haláskörében eüáÍósihon&sinkó E ka
pogám€slel . ta!8zt'ófávódo|omról és ' 

hozá k4Bolódó .gy$ Grvéíy.l
f,ódo.ttásaól *óló 2oll ' éü cxxvlll. (ódéIry a6.s' (a) b.t.'da.ób.n íoglah jogkó.b€n
6|járya' a Földeák Tééfu s2océis. Egészségugyi, Gyém6kjóEli ás Óvodái onkománr2ali
Tá6ulás álial íenn(aíot Fóldeák Eoyásftén Egászséaüoy] ós szociális lnlózméry k6Elén
b€lÜl múkódó c6álád6.gitó ós Gy.m.tló|atl szolqál.t 2o2o. éü kórBé$in.*
mqosáásáról szót5 élsámol&l . me y á hálárzl méllék éiél kép€zi- és a1l ióváhegyja'

. ololdeál lözséq polgámesloÍe
_ Fóldéák kó^ia poloámésl€€
_ Földeák-ÓÍtjldeák kó6é€oklegyzó]e
_ KÖH Foldéár p9nzugyi.sopoí
.KÖH ofoldéák rféndéiséoé. o€nzuav .óado

Ó'óld.ár, 2o2í' i.nuáÍ 26'

lh!:''"ld Edr"



ÓÍóldéák kóaég Potdóímésiéiíól
6923 Óíó'doák' Bajasy_zs' E- u' 2.ÍéllFaX 62291603

emáil: hiVatal'olold€ak(aomail'com

ó'óB.ákKó8éo lnrom,íF'táttó.t.ll|

A csáláds€glló_ é. Gy€mÓkjóéti s2Ó]gálál 2020 ó!i kiádásai (s2émályi+járulék+dolo9i)
wjklonlv. á nomá'iv LroqáLágga| élorsá$átr_d' jrvog lo 6

szrcáib' Egávsfuügyi. Gy.mskjóléli és Óvodai
TáísÚlis TáÍsulási M€oállapodá.á a]ap]án

Gy.m.tlólí,ti 3zolgáLt 2o2o' óvl kón.óg.ln.l
.l.zamlá9

2020' óvi 9émé yi j6llo€ú kiadások (s2énólyi+járulék):

'2020' ávi nÓmaiiv Ém@á|i3: _ 3'730'000Fl

2020' éVi dolool kiadágok] 263.117Fl

2o20.avl költígh.g€íá..l.pl.:

Léko$álsáfr.áÍá.rc6m€gosztas'427'059 l_l 3'557
MdállábÓdás áL'D':n hí:h a'ó E!

.a0.021

A ldIöíbóz.t a'..ag.. 8l'o21l-Ft. n€|y Összggoi Föt.'.ár Kó2tag önkonanyat a tÓbbi
L'Buá$ e9ánola.sl .gvldóbén éoíé 69y€'olen napon Út.l ár Óíóld..r xösóg
oíkÓfráóF.t *ó[tagv.la.l sz.mlal.B'

'A normátlv támoqá!á$kái á székholy ónkományzal órá]|óan JoqosuI bényéhl á
kijhgégv.lési löryóny a ápján'
(csálád ós qyém€kjóléti 3zoioálat .omalÍva támo9ótá6 kÖltsélvétés i tv ' álapján: 3.780 000.'



Óf öHeák köz5éaÍbEÉm$t.rólól
6923 Óíóldsák' Bájcsy_zs' E. u' 2. T€l /Fax: 62/29$603

e_ma l: hivalal oÍold6ak@omail.a4|o

óFÖLoEÁK KÖzsÉG
PoLGÁR ÉSTÉRÉNEK

l52021 '(l'26') szÁllÚ H^TÁRozAÍ^

Íáay: Földeák Té6ági szociális Eqó'sógügy]' 6y6m6kjóÉt ós Óvoda Ónkomá.'zali
Tátsulás áta funntaíot Fóldeák Egyesilet Egé*ségügy ós szociáls lntózhény keÉlén
b€]d mnkódó Védónói szolqálal 2020. évikó[séqóinek mogoszlásá Íó1 szó ó 6lszámolas

HATÁRozÁT

ÓíiJld€ák kózs.jg Önkományal Képviso ó_t6slÜlsl9 h.liskóréb€n .iáó simonnésnkó Enka
po]gámésléÍ á kal$aróíavéd.lemról é$ . hoza k'pcaolódó egyÉ rörvény.k
módGitásáról *óló 20ll ' óú c'üvl . róMny a6's' (a) beke'dósóbe. aogl.fi jogló.ben
.liá .' á Foldéá k ÍéBégi szÓ ciá]is ' E!észséqúgyi Gyémékjól'li ós Óvodai Ónkomán'u li
TáÍsulás álialÍénnlánÓn. Fóld9áki Eayésfidn EgészséoÜqyi ós sócÉlis lniézmény kéÍslén
be]!l múkadó védónól solgálat 2o2o' évl kóbégóinot móg€ztá.á.ól szóló élszánolasl
_ mely á határozat m6llékl€lél képéz _ és an ]óúh.oy]á.

oí:lldoár lozíjg polgjm9sl€r6
_ Fó1déák tÓzsóq pol9'mé91élé
_ Fóldé;k_olbld€ál kÓz+oét ieovzói€

Fóld eé ki Egyesliéi1 Egés2ség ügyi és szoc]á lis lnlézn é ny intézmén yvezeióje
_ kÖH Fold€át pénzuqy 6ÓpÓí
' KÖH ÖÍodeáfu Xrcndols6a6 ognzúa9 eladÓ

Óíóldeá*, 2o21. j.nuar 28'

sri;S*lr Ed*.



Ófóldéák kó*ao Pok'áÍméitéétöl
6923 ÓfÖ|doák, Bajcay_zs' E ' u' 2 ' Íel'!F ax; 6z29í603

Ó_n6il hivalál'Óíoldgak(oomáil'@m

a Fóld€ák Tér.€gi sbciális. Eeószségiigyi. Gy€mék]óléliés Ó!odá] Önkományaii
Társllás TáÍsu ási Mógálbpodása á ápján

a vódóíól s2olgal.l 2020. évi *ölt óg.inex .l.ámoláíól

Óíóldeák Közséo ÖnkomáÓ%t'l l€Ího i]

A védónól s!ol!ál.i kl.da..l (sz.méy]jollooÚ kiadások, hurkáádóijárulékok, é. a dologi
kbdások) c$kt ntw a2 oEP ínán.zlÍozá. ó!.z.gawl. . 

'.ínn.Édó 
ö..zÓ!

la*ottáo.rányo..n m.qoazlv.'

Védónó] selqálát k]ad&ai (2020' óvi !gnv)
oEP f nán.zl@zás (2020' iénvl:
20a'' kón!ógmgo.íá. áLP,5:

LákosságB2ám'álányos m6€ogáás: 1'0a6'029 Fl l 3 557 Íó, 482 ló = 147'165 Fl
r'l€oálla@dás áláoián b€ulán Óíöldáák |amooát'fu: '609'241 FJ

t.040.029 Ft

A rolönbóBl &.'.9.: at2'o76'.fi, m.y &.2é9ál Fóld.á* K&.ag ónkományzí. á
tóbb| laBu|ág' .|sámo|assa| 69} 6ob€n' élöt..gvé'ét6n nápo. qt l at óíóld.á* (ózta9
oílomáíy'í. lót!éov.|&i 3únláiá..'



óíÖldeák kÓz.ég PoloánnéEtéé!ól
6923 Óíóldeák' Bajcsy'zs' E' u' 2' Tel'/Fa* 62]29a6o3

*mail: hivata|.ofold6akíoomail.@m

óFöLDEÁK K('sÉG
PoLGÁRllEsÍERÉNEk

16/2021.(l.28') szÁraÚ HATÁRozÁlA

Tárgy: Az óvodá i 6llá lás 2021 . év kól(ségeinék m€oszlá sé

HAÍARozAT

Óftjldek kózség Önkományzal képv séló_l.stijl€|é haláskörébén €láÍó simÚnné s]|kó Eíiká
polqám€s|éÍ . *'r..áÍóf.vad.l.mról & . hdá k.p..olódó .oye tófuóny.t
módGllá.áról s'óló 20íí. éü cxxvlll. tórvéíy a6's' é) tPlczdésébcn íogllt jogkórbef,
eUáry.' Fóldéák TéBég] sz@]áls' Egészséqügyi' Gyemék]ólé! ós Óvodsi Önkomány2áti
Tá6ulás TáÍsuási Mégállápodá* álápján az ó@d.i éll&,5 2o2í. éü kóbégeinek
mgosáásáI ' m6ly a határoat mél ékl6lél képg' _ éE áz jóvah.gyj.'

' Ófö]déák kózsq poloám.sleré
_ Fóldeák köéé9 polgármeslero
' Fdhéák_llöldéák kó*€gek ]eoyzó]e
'FöldeákrGy€m€kmoglvÓVrdá ntézményv6zolóié
- KÖH. Fó]deák Én2ügYi 6opoÍ1la
_ KÖH Óíi'ldoá k i Kkéndé[ség ÉnzÚgyiélőadója

óíóldeát, 2021 
' 
január 23.



Óíóldéát kózié! PolgáímÉtéráól
6923 Óíóldéák' Bajcsy_zs' E. u' 2. Í.l.lF a.62291603

*máil j hivalal'oíoldgak@omail'@m

MEGÁLLAPoDÁ3

. Fóld.ák TéB&] szociáll. Eo&2sáoúgyi' Gy6rh6kióÚli és Óvodá ÖnkÓmánr2áii
TárcUlás TáÉUlási [,t€gállápodás alápján

a óvod.l .llálá. 2021. évl kólLéo.ln.k frgo.í&áról

óíóldeák Kó2.ég Önkomány..tát !.f h.ll:

Az dodá éllál&l binogitó Fódéáki Gy€rm.km@oly Óvoda 2021. évi*mélyi kiád&ai
csókkontvó a s2ómélyi kiádások€ ]áró nomátÍV tánogaiás$l gyéméklélszám ' áényo.

2021' évisz€mély + járulik ki6dá9ok:
2021' &i nom.liv Ém'lszémélvi]
2021 ' évl löi6a9{.9olzi& al.pja|
oycm.kla'Bán€Ényo. r.go.'a8:

l 2021 é* : 1.329.45n Fl l 103 Íő' 11 Íé =

!.329.,r50

/A béÍad8lok a 2020, évi!9nyadalok a apján bn6k kalkuálvé. A lélsámá&tok a s2éplefrbéÍi
pontos ádátok slapján koíiqálva ésáék' mind a löld6áki m]nd a2 óíöldéák élsán

amoly ó3*qet háM 6í.596 Ft{3 é3z]6!.kb€n utala Ólold6ák Kö-sg l.komány4|a
Fóldóák Kózsóg Önkományza|ínak kÓlLég!ál& szám]ájálá á nénó ln3nszlÍo2ás
m€góÍkézéskor' léoké.óbb az aá kóv€ló napon'

róldéák.2021 ' )anuáÍ 25'

Fiild6ák kózgáo polqám6store ","iJ\!'i 
lil .n*.

Ól'ldeák kózs,'g po iám€stél



óf óldéák közaéo Pórgáme3teÉtól
6923 üóldsák. Bajcsy'zs. E' u' 2' Tel'/Fáx: 622s5_6o3

€_mail: hivatal'oíold6ák@omail'@m

óFÖLoEÁx xözsÉG
PoLGÁR ESTERÉNEK

l7l2o2í'(l.23.) szÁ Ú HAT^RoZATA

Íárgy|A há2isogílséq.yújLás 202]' év kó[*!t]nek megGztisáól' ÉPúqy hÓz'jáfulás
bi'osÍÉsáÉ] szóió méqállápodás

HATÁRozÁÍ

ÓÍ'ldéák közsljg ÖnkÓmányza( Képvis6Ió1és|ül€l€ haiáskóréb€n sljáló simonné sinkó Eriká
pol9á.mésl6r . ka|asá.óLvód.l.mÍó! é6 . hozá kapc$lódó .!v6 lö.vóny.k
nód6ltá6áól *óló 2oll. avl cxxvlll' töfu{íry a6.s' {4) bÓk.zdé.ób.n folla( iog*órb.n
elJád.' a Fóldéák Té€agi szociá is. EgéaegÚgyi. Gyemé!óÉt] és Óvodai ÖnkományzsÚ
TáEllás Tálsulási Mogálbpodásá a áp]án á Fóldéáki Egyésílen Egséégügyiés s2@Élh
lnlézfrény kerels bélÜ] múktjdő há.i 3.9ibé9nyúíás 202!. óü lóÍsógéimk
regGaásáról pén2ooyi hozájárulá6 bizto6lt&áról 3!óló nógállapodált' mely á
hatiÍozatm€llékl6ló|képézi ésa2t]óváhaoy|a'

_ Óíöldeák krzséq polgámésl€ré
_ Fóldéák kózgég po]oámésleré
Földéák'Ólöldeák kö^eék éorzó]e

_ Fóldéák Egyesibn Egés-eoüoy+s szocáls
' KÖH, Földéák Énzijovi GÓpoíia
' KÖH óftjbéáki KiBndéhglo pénzÚgyi é lóádójá

ó'óldéát, 2o2í 
' ianuál 28.

l.tónénv inlézménvvézéIóié

(rttr



Óíóld.ák köz.éti PöEáÍn8térétól
€923 Óíóld€ák, Baicsy'zs. E' u. 2' Í.l'lFax: 6v2954o3

emai : hivalal.oíoldéák@omáil'@m

a Fóid eák TóÍsóo i s2ociá lb, EgészségÜgy' Gy€Ím6kjólólió6 Óvodai Önkományaí
TáÍsulás Társul&] Megállapodás. alapján

. seiálb órtdt.lé.202l' avi kólt.é!.in.t ú.go.áá.áól' paDtilgyl hozájárula.
blá8fta.aró|

l' ó'óldoat kö'.óg önkomany2.ár r.rhéli:

Á cenllád M€gyoi s2iváRány oíhoná áhal *l.támlá:otl térÍié.l di] & a st@láll.
ólt zLté.t i9ényb6vovó g.nólyo* b.íz.t í Lrító.l dlj. latd lolónbóz.t t á Földoaki
Egv..lt tt E9a!z.a9ilqía. sz@láll. lítóz'úry h.wnr.' Utó|ác ki3ánláa Úi'déák
Kóéég Önkományzata íésél.'

ll- Fóldoák Kö2!a9 lnloman''.tá t .h.ll:

A Fold.ál' |-gvés'|ét] Fgé97$9Lg)' .lózr6.y lo't9ó9v6lós álagln á2 ÉN€zblós í6ladal
rijoásá' '-lefényi sájál bsvsl€lé (mély ufulmá& áz Öloldeáa kolso
Önkormányzátának kiszám]ázolt ósszegoü kóai különbózrt áladoii pénz€*kr2kónt'

Fóldéák.2o2l januáÍ25'

Fóld€ák kóEég polgámo.láré
simoínó sinló Eriká

Óíóld6ák kóséo pdoám$l€r6



Óföldéák kö8ég Polgámesteétól
6923 ÓÍóld6ák Baicsy_zs' E. u. 2' Tel'/Fax 62/295_603

e-mail: hivatal.ofoldeak@omail.@m

óFöloEÁ( KözsÉG
PolGr.RilEsTERÉNEl<

18'2021'(.28') szÁxÚ BAÍÁRoZAÍA

kotsogeinek megosztániól. Énzúgyi hÓzáládlás

Óíórjéák kó^ég Önkományzal Képv seló_lesfulété haláskó€bén eljáÉ simonné sinkó Erika
polgáÍmesler a kíasárófavéd.lemról & . hozá kapcsolódó .gys tóíóny.k
íúdGiásáól .zóló 2o1l. óvl cxxvlll. töM.y a6's' (/r) b.k.zdó.óben íoglat Jolkörbo.
élÉfuá' a Föd.ák TéBéoiszocáls' Eqé*égijayi. Gyémékjóléliés Ó!rdá] ÖnkÓmányzali
Tá6ulás Társulás M.gállapodásá a.p]án á Fó]d.áki Egy.sil€t Eqás^égügyiés sz@lálÉ
lnlézmény kérélén bélÜl múkódő étk.í.l& a'2!. évi kót9églin.k mé9o6ziá.áról,
Édogyl ho2!áiáfuló6 bláGftásáról *óló n€gáll.podá3l _ mely a haÉo2ál melléklelét
képéz] és áá jóváhagyja'

. ÖÍodea[ kozseg polo.m€sléB
Földéák község po]gámesiore

- Fóldoák_Ófóldéák kö6égék jéor2ő]é
' Fóldeák Egyesil€n EqévségÚgyÉs szociális lntónény inlézményvézétójo
_ KÓH Fódeák Én2ügyiepon]a
' KÖH ÓÍöld gá k i Kiréndéhsáo pénzijovi é |óadóiá

Tátgy: A élkéá6lés 202l. éVi
báositá sáról szóló máoál|ápodás

ólóld.ak' 2o2í' i.nuár 2a' €ri/!'-\á\



óf öldsál lÓzaaaFoloánnGitéétól
6923 Ólijld€ák, Baj€y_zs' E. u' 2' ÍBl.lFax' 621295'603

éma l] hivatál.oíÓldéak@omail'@m

MEGÁLLAPoDÁs
á Fóldéák ÍéEégi szociáLis. Egószségogyi Gyém6klóléliés óvodel lnkomárt2ali

ÍJ'gu|ás TJcUé6' l/|€oa||apÓoá9. á ap]án
. Ha:i 

'oqí.agnyújt& 
2021. óÚ tóü3ae.ln.k n.go.áaíról

óíöld.á* Kö-ég Önkományzíát!érhéll:

_ A 3:oclall. loíddó .zonólyi + járuló* lólt'ag lr3{'
_ a 5z.knll Et.tó (lnt'rc!') .llatotl{Éíyo. (2021. éü t ívo2.í) .2.nalyl+iáruQr

kóltígón.k23%{'

_ b@ív. . !árhíó íofr.tÍvr Ö6!2'9ól' v'l.ni á várh.ró b.v&.l Ó!.z.9&

'se]álE gondozó] (gémó]yi+járulék ' 23) 3.325'341 Fl ' 2/3 = 2168 894 Fl
'sakmaiV€2.ló (int'v62 )Ellálotl arényos (2020' év]l.N 24 yo)

2'527.20a F1' 2a rÁ = 6o6'52a Ft
300 000 Fl

_ víhalo nomáliva.b.v láÍs' általél ( _ 6 íó'429 6Fo _ 2'574'000 Fl
gondo2oilak b.fizstásg isfr6z6t (Óíó]déák)

Fójdeák kózség poloámBlele

fts l.ndó ó!62.9: 321-122'. at' fr.lyal h.ll26.7a5 Fl.3 .észlelékbén ula|a ófÖld6ák
fuzsóg önkományztá á Fóld6ák E9y€.ll6t1 EqósE.gÚgy ós sz@iá is lnlózmá.y
kÓfuégvelés sámlá]ára a nétló lináns2lÍoás régéÍkéué$koI' logkésóbb a2 án kóleló

lt' Fól.Lák K(Eég Önkományt ratte.héll:

A Fóldeák Egyesltéit Eqés2géqoqy] lnlézfrény kóltségvélésg álápjáh á Ház sggliségnyújtás
Lladal kadálai inlahónyi 3aiál béVél€]o, ÓÍöd.ák KÓB€ Önkomán}%lánák
hozijárués. köái külónbó26l áladot pénz..zkózkénl

Fóídaek, 2020 ' )aduáÍ 25'

slnoníá slnkó *ir.
Ófóld€ák kóz8€9 polqám€sl.r



c}íÖldeák kr'.ég PoloánnéBtéÉiól
6s23 Ólöldéák Baj6y zs' E' u. 2' Tel'/Fax] 6z29s6o3

*mail: hivatál.oÍold6akaoomail.@m

öFöLDEÁX K('sÉG
PoLGÁRltlEsÍERÉNEK

19202!.(.28') szÁMÚ HAÍARoZATA

Tátgy: A család.eqiló és Gy6mekjólél szolgálá| 2021 évi kö]lsé96in€k megosáisáról,
pén2üqy hozájáru lás bi'os ilá sé ló l szóló negálhpod ás

HATÁRoz^T

Óföld.ák kózsé! Önkománru al KépV seÉ'léstül6t6 haláskóÍób.. 6ljáró simonné sinkó EÍiká
polgáÍmesieÍ . kí.sáóf.úd.l.nról é. á hoz'á *apcoLdó égyes tóryé.yók
trúd€násáról 5zóló 2ol1' óú cxxvlll.lörvóny 46.5. (2r)b.k zdé3ab.I iogl.hjogkórb.n
.ljáM' a Fóld gj k TéÍáéq i szociá lis Egészségúgyi' Gyemekjóléliés Övodái Önkománrati
TáÉu]ás Tá6u|ási Mgqá]lápodásá álápján á Fóldoáki Eoy6s(.( Egészsegüqy és szÓciális
lnténóny kérétén béli]l múkódó caaládségíó é3 Gy6mtjólóli suolgálat 2o2l' ó'
kötlségtln.k n.go6áásáól' pédügyi hozajárul& biztGltá3áól 9óló m.gállápod&t
_mély á háLárcal meliéklelél képezi és á2|jóváhaoyja'

oíoldeál rozsóa polq.més!éré
_ Fó]déák kÖz*o polgámesloB
' Földeák_ÓJijldoák kózséoék iéovzóié

Fóldeáki Egyesitoit Egé*sáqÜqyi_és szociális lnlézmény intézményvézétóté
_ KlH. Fóld6ák pénzüoyi €opoÍlia
- XÖH Öíi' déákiKiBnd6[séo pénzÜoyr é]óádóiá

óföb.á*' 2o2t'lanu..23' (li



Ótotoear rö'.eqroEilnn*reraót
6923 ÖíÖldsák, Bajcsy_zs. E' u.2're|lFd| 62]295{i03

6_mai]: hivatal'oíoldéák@omai|.eom

MEGÁLLAPooÁs
szociálB E! é s2sóo Ügyi' Gyé Ímékjó lól é6 Óvodai

TáEu ás TáÍgUlá9i Mégállapodás álapján
Gyomoljól&i szolgáh 2021 ' évi kólt.óq.in6t

l. ö'öldéák XóBag Önromány2!|,t t.rhéll:

A csaÉd$qil és Gy€mékjó é|i sb gálal 2a21
munkalársak sz€ mélyi+jáfu lók+dolog ) csókkénlv. a

2021' óv l.fr62étr kbdá$k ósszósón]
2021. év] noÍmatÍv táneálá6]
202l' ÓV röh'ag{égo.íá. .l.pl.:

Lato3',g.ám{ráíyo. m.gdzüla:

Földéák kóz.'i polgám66l6ré

1'400'000 Fi / 3.544 íó .4a2 íó = 1ol''888.-Ft

am6ly ósszooo| h.vl 15'!07'" Fl_os ó*l€l6kbon uiaL]á Ófóbeák Kó*ég Ö.koÍmánfzárá
Fóld6áki Egyosiiád Egl'.B.9ii9yi & s2ociálb ln!ézmény kó[sógvéts] gám|ijáÉ a n€tkj
íinánszrozá6 maéÍk6zé*kor, |.ekésóbb ' áz kóvéló nápo..

'A mm.liv nimogaláskáta székhelyónkományztónálósn]oq6u[ ioén'€lni á
kólbégv6iós] |öíé hy alapján'
(íajiagog &6269: 4' l oo'000 ' FV sámilot ótsám/év)

ll' Föl.'.tt Kóz!ág önlomány.alát lorholi|

A Fód6áki E9y6Bllet EgéÚégog/ |nlézmény kóllségv.tésé alapján á csalá&.gÍl& é3
Gyem.kjóléli szobálal kiádá5áié3 Óíó déák Kóz*{ Önkomán'zbánák hozjáru]ásá kó2ti
külonbózol áladot Énészkózként'

Fób.ák'2o21 ján|^r 25

",,,11;H'aiJl "n*.Óír d€ák kózsóg dbámésl.ló



(Úóldeák kö2aéaTdgám6terclól
6923 ÖÍóld6ák Bajcsy'zs E' u. 2' Tel'/Fax: 62295 603

e'mail: hivatal rfold€akloomail'@m

óFÖLDEÁX kt'sÉG
PolGÁRl'EsÍERÉNEx

2ol2o2l '(l.28') sá Ü HATÁRoZATA

kö]lséqginék mégos2lásáÍó, pénzÜgi hozájárulás

Óíóld.ák ko-€g Önkomány2al Képviséló_lésíjlélé haláskóÉben€]]áÍósimonnés]nkó Enka
poloámesl* a lGtá6áróLvédelenról & a hdá t.pc$lódó €gyE töNóny.k
nó.lGfiásáról 5zóló 2o1l ' óvl cxxvlll. tódÉíy 46'9' é) tEtezd6ében foglat Joqkörbén
oUáM' a Födéák TéBéaiszocáls' Egé*slj'gÍigÍ, Gyémekjóléliés ÓVÓdá] onkÓmányzáti
Táísul's TáÉ!lás] M6gállapodásá ááplán a Fóldeáki Egyeslt6(t Egó*ségügyiés szociálb
lntézmény kéÍ.lón bélÚl mlkódó védónól s2ol!álai 2021 ' éü l(ölt3ég.iNk regosíá.á'ól'
ÉE09yi hozáláru|á. biáÓ.ilásáról *óló @gállapod&r mé! a határ2al fiellék eléi
kép.l _ és án jóváhagyl.'

ololdeál lözsdq polqáméslele
_ Fóbéák kó2*a poloámostere
- Földsák_Óftjld6ák kózséqek jeqyzóje
. robeá( Egy$ lén Eqé\5áqÜq _€\ s/o' ElFlnlózm.-yinl6zfién'lezelÖle
.XoH' FÓldeak penzuav' 60@í|.
_ KÖH Öíód€ákiKilende[ség pénzoay e óadója

Íárgy: A VódóM szolgálal 2021 év
biáosilásáró| szó|ó méoá||áDodés

Ófóldoá*, 2021 
' lanuár 23'



Óíóldéák kóz-égPobármé.leíáól
6923 Óíöldsák, Baj.sy_z3' E' !' 2' Íbl'tFax: 62]295-603

é_nai]: hivatal'oíoldoák@amail'com

MEGÁLLADooÁ9
a Fóldóák Télúgi szociális, Egészségogy]' Gyenókjólól és Óvodái ÖnkománÍzáli

Tálsulás Tá6Ulási Msgáll.podá$.l.pján
vódóíól s2olqllí 2021' éü kóh.ég.in.* Dogo'áá.áól, ÉEulyl hozáláru|á.

bláÓ!i!!.aról

l, ófóld.át (ö2.óq öíkoinány'.t& i.rfuli:

A védónó| s'olgal.t rbdá$l (.z€mó' jÓll6gü kiadá$k' munkáadói já.llékok, és á

'élmorÜló 
tém&zolbgni Jltlaiások' dologi kiadásk) c!óld.rtw e oÉP í'nan zí.ozá.

ó.r.!ówl' . í.nnn.rádó tÚ'.g l.k63áo.áryc'n m.oo.ztY.:

Védónói szo oálal kiadá$i óss26sgn 12021 ' évi iáB)]
oEP fn.fuzíÍozá. 12021 . réN )
202l. ávi kön.ógff!o3'!. .l.pial tópe2ó t0lönbóz.l:

FÓldoák ak6sáe9áms 3 062 
'óolobéáklálo99áq6ára: 432íó

am€ly ó*2€96l h.vi í3'6l'0 Flos í6zl€lekbén Utalja Ö'öld€ák Kózgiq
FóLdéáki Eqyégibn E9é*é9ú!y & seciá]b lnnézmény kónsélvolésl
Ínánszir2.ás m.géík€zóskoÍ, |€ok&óbb az aá köv.ló napon'

ll' Fötd.ax Kó2.ag ÖnkofiÁnFltát Lrh.ll:

A Fóld6áki Eq}€slIóit Egé*sáluqy lnló2nény kóltségvglós. alapján a
kiadásá]' intézmény 3ajá! b€Vó|9lé, Ó'ódoák (óz&'9 Önkományzatamk
külónbÓzót átadolt pénzé*kó2ként

Fóldéák 2021 ' janu& 25'

1.200.000 Fr

LkÓ..,g.zlÍn{rányo! mgo3á&| 
' 
'2o0'ooo Ft ,l'!,!l íó .4a2 íó- l63.206 Ft

Fóld6ák kózgáe po|gámst€r€ "''!i*-!'l"t.n*.Ölóld.ak köz$€ pJgám6loÍé



Óíöldéát kóÉé9 PolgáÍméstéétól
6923ÓÍó|deák, Bájcsy_zs' E. u' 2' Tel /Fáx: 62295_603

*máil: hjva|al'oíold€ak(aomail'@m

ÓFÖLoE^K KözsÉG
PoLGÁR ESTERÉNEx

21l2o2''(l'26.) szÁ i' HATÁRoZATA

kóltség.inek m€gÓsáágln'l' Éaúoyi hozájárulás

líóldéák krzséq Örkomán'utKépviseó leslÚlole haléskóÍében eljábsmonné sinkó E ká
po|gáÍm6sI€Í á l€t.3ztróÍ.vódal.nról é. r hÓzzá kápcsóbdó .gy.s iórvany.r
módo.Ít&áól *óló 20l1 ' avl oüvlll' törvény /r6.s. (a) be*ed&ób.. íotl.h jogróóén
.liáM' á Földéák Tércéqiszociális Eg&zg'aúqi' GyéÍm.kjóÉli ás Óvodái Ónkomán}ali

'áÍsu]ás 
ÍáEuLási Méqállápodása élapján a Fóld€áki Egyesiloí Egészgjgügy és szociális

ln(óbény kerclén brlü núkÓdó bólcaódol e árfu 2021 ' évi tólGég.irek ftgoszlá5aról'
Éd0gyl hozÁjárulá3 biáo.Ílásáról szóló mgállápodási' mely a hátáÍozat úe léklelél
képezi ésaaióváh.'yla'

. Ölobe.l lozs€q polgám€sl€Ís
- Fó|léák kóz*a poloám*lé€

Fökleák Óíi'ldeák kóblágek jegy2qe
Fó deáki Egyes ltélt Egé*sé!ügy]és szociális lnlézrény inlézmé.yvezelóie

_ XÖH, Föld6ák pénzÚqvi Goponiá
'KÖH óíÖbeák Kirendg[séq pénzÜqy elóadójá

Táryy: Á bolcs6d6i éllális 2021 éVi
bizosíÉsáró] szó]ó meállápodás

óÍóldé*. 2021' j.nuár 28.



ÓÍóldéfi trÉég PolgáÍmé.téíétól
6923 ÓÍóld€ák' Bájcsy'zs' E' !' 2.Í.llFatj 6z29w3

*máil h válal'oíoldgak@omail'@m

MEGÁLLAoooÁs

á Fó d.ák TéB'gi szociálB E9és*é9ü9yi' Gy.mékjólé! & Óvodai Önkományzx
TáéUÉ3 TárcÚlási Mogállápodás álapján

. Bölcaódel ellát& 2021 ' évl köh.ógelnet moo.!ta3áról' ÉBügyi hozájárulá'
blíoíá.áól

l' ÓlóB6aI( Kóz.a! önkomány2.tli i.rh.ll:

Abóbsrdé ellátás nomaIiváva nom íodo2óli tész 6gy 6llálo|tÍá osó ó$2196:

2021. áv] szómélyi jóllég! kEdások (széfrélyi+járuÉk)]
2021 áv]dÓlÓÓikádásÓk|

'2021 óvinómáilvláhfuálás
202'' Óvl töltlaonéqo.áa. .lap|.:

Gyom.llól!ám{rányo' m.g@ztáB;

2021'év : 16066'998 Ft /20ló' 1 íő = 804350 Fl
Ö$u.én] s04 350 Fl

ámé]y óssz6@l h.vl u.029 Ér'os rés2lót6kbón utaljá óíöbeák Község Önkomán'zala
Főtloák t(ó2sé! Önkományalá|ák köhsélvétési s2ámlájáÉ á noiló ínan9ziÍozÁ9
meoéÍl6zésókol. lógkésóbb az an kÖvéló napon'

ll' Fóld.ál Kóz.óg önkoíná'y''Iár brh.li:

A Fö]déáki Eqyésílétl Eaészséqogyi lnlézmény kóltségv€té* aláp]án á bócsódoi ol]átás
k]adásai inlézményi sajál b€vél€ls ÓÍijldoák Kó3ég ÖnkományaLinak hozz]áfulágá kőá
kll lÓ nbózol áladon pón2€szkózkó n l.

Fóldeák' 2a21 jan]ár 25.

sinoínó slnló E.il'
Óírbeál kóB€g pdgám@t€BFóldeák kó-ég polaám691€ré



Óíöldéák kóBég PolgámBlercról
6923olóldeal. Baicsv_7r' E u 2 T€l/Fax' 62129'603

*máil: h]valal'ofoldeak@omai]'@m

ÓFÖLDEÁK KÖzsÉG
PoLGÁR ESTERÉNEK

22l2o2l.(l.26.) sá Ú HATÁRoZATA

Íáay: Polqámosbn Éjékozlátó az é]ózó úlás óla li'rlénl fonlosabb esemény6k.ól,

HAÍ^RozÁÍ

Óíöldéák kózség Önkomány2ál Képvis6ló_leslrJlelé halásköiében éljánj simtrné s nkó E.ka
polaáméslér . k'tasáóíavédelémról ó6 a h@á t.p.slódó .9yÉ törvényék
mód6Íá.á.ól 

'óló 
20'lí. évi cxxvlll' löruény 46.s. é) b.kezdé.ébén foglát 

'ogkórba.lÉruá' á PobámeíeÍi iájéko2taIó az éló2ó Ülás óla löné fonlosabb 6$món'€kól'
tiÍgyá!ásokól sbb uijékoáalól elíogadom'

oioldeak koéoa po oáméslá.é
_ Földéá[ \o26á9 pobámesleÍ€
. Fóldeál_olödoák lo^égél]é!}2Ó]é
'hoH Fodeá| pénzúqv' Go@d
_ KÓH Óíóld éá k i K rendeltsége. pénzúgyiel6ádó

Ó'öldoák' 2o2l ' i.nÚáÍ 23'

Sim
$-\



oíöldéák krz!ég PolgáÍméstéráól
6923 ÓÍóldeák, Bajcsy'zs' E' u' 2' Tel'/Fáx: 62/295_603

*máil] h]va|al oíoldoakaoomail'@m

ÓFÖLDE^K KözsÉG
PoLGÁRI{ESTERÉNEX

23/202' '(l'23.) sáxi HATÁRoZATA

Íáay: TáEadalmi szeryozolek boszámója áz önkománrat á[al biztNílot tánogalási
ósszegekblhasznáÉsánj Honismer€li_' HagFmányóEósabadidó Klubbé*ámoló]a

HAT^RozÁÍ

sinonné sinró Eí*. Ó'óldeák kÖ2sé9 PolqámestoÍe a káiasáró'avódélonÉ és á hrzá
kápcsll'dó égyés lóNények módÓsilá'áól sáló 2011 évi Oüvlll' lrryény 46 s (4)
b€k.zdésébén 

'oglá[ 
íéháráhaás álápján' á MágyábBzág KÓmányá áhál á Vé'élyhélrz.l

lih irdetésé ról szóló 473/2020 (x '3 ) Komá nyrend é et ála pján okéndeli vszé]yhelyzefte
lékinl6ilé| liay€|enme| az inkománvzat kópvb.lít6stÚl€lé széNozéli és Múkódási
szabál'zalánjl 9óló 3/2019'(xl29') önkománréti Í€.delel alapján' a Képvsél6lestiilél
hátaskórébén eljáfráa HonlshéÍeti_, Háq'ományóEó sabadidó Klub (6923 ófóldéák' Pétóf
utca 3.) 2020 óvi b€sámoló]áról' valáminl a 2021. évB bonÚton 6mogátás
]génybenyújlásáÍó] szóló kérelméról a2 alábbi dÖnté.l hozom:

simonné si.kó Er]ka polqámés|ér á HonisméBti Hagyományózó szb.didó KUb (6923
Óíóueák. Pétól! ute 3') 2o2o. évi lámogaiás Íolhasználásáól szók' beszámolójál elloqádm'
munkáiái m{kószónóm '

A 2021' évi lamogátasi ószegról a 202]. évÍe benyúíot kéBlem flg!€iémbé Vévé _ á
Xépvisélilgsiúl6l háriiskóÍób€n 6|áNá az ónkomán}zal 2o2l évi kóltsegvélési
rende|€tének elíogadá$koÍ dónl'

oljoldeá( lozséo @]qáÍmeslere_ Fóldéák_ÓÍóldéák kózg'oék jégy?ójé
KÖH pénzügyi csopoíljá

ólóldéák, 2021 
' 
j.nuár 28.

ii



ÓföHgák kó'ség Poloáme6téíétól
6s23 Óíöldeák Baj6y'zs' E. u' 2' Tel'/FaX 62/29$603

*mail: hivatal.oÍold6ak@oháil.@m

óFÖLoEÁK xÖzsÉc
PoLGÁRMESÍERÉNEk

2.,2021 '(.28') szÁMÚ HAÍÁRoZAÍA

Tárgy: Témétés köl!9€ íelüfuÉsgálata

HATÁRoz^T

óíöldeák Kóz.óg Pol9ámstere a vg*él}4Bl'zsl kihirdslóséról szólij 473/2o2o' (xl'3')
Kom' rend6lel€' valam]nI . k.t8áó6véd.lemról & a hozá t p€oló<ló .gy.3
rö.Ényék módGftásá.ól szóló 2oíl. ávl cxxvlll' törvény /16' s (a) b.lGzdé6ébéí íÓgrrt
EélyhdyrérE lelinteltel . a xépv|soló;t€loh híá.kö.ab.n .!iáM! rqye|ermela
szeiálb gazoáláslól és sciál s ellátásokol szóló 1993 évi lll' lv 45.!' (4) bekezdé*bén.
válámint Fóldeák Közúq Ónkományul Képvislcii.slÜlélánák á 

'eiz'lig 
él]álási fomák

szábályozsán'l szóló 412015.(1'27.| ónkomán'ai rend6lel 9's' (6) békezdósébén

A helyben 3@tá6o. l.golcsóbb tén.tés kólt6égét 2o2l' ére f.r!fuiEgálat és a
élhunyl yéhély ohemtt l&ón.I( kóbag.lh.z nló hozájáfulá. - Éídtlvo|I t.Lp0l&l
iámg.tas fiéíékál válloz.rhn &szógbón hegy]a'

1./ Földéák kózsóo polo6mésl6Íé
2./ Földgák_Óftjld6ák kó^ég jéqyzólé
3 / Kurun.zi_Bálinl Nikolelt szoc]ális úgvin(é2ó

óíóldeák' 2021' j.nuá' 23.

l-t9."
l'

si



Óföldéák kózség PolgáÍmé.téétól
6923Óföldeák, Bájcsy zs' E u' 2. Tel'/Fáx: 629$603

é_máil] hiva|al'ofold€ak(oomail'@m

ÓFÖLDEÁX Ki'sÉG
PoLGÁR ES'IERÉNEK

2'2021'(l.23.) sáLÚ HATÁRoZAÍA

Tárgy| .Település kóÍn}€zelvédelmi
íelhivásra lámogatísi igény bén}a.]!lása'

nÍagruklúÉ - íey'esnése*- k'5d*áma: ToP'2'1}16
Aán].tlevó kivá].szlása prqetl élóké*ilés] l*ékeÍrység

sinonné sinkó Edká cÍóldeák kö^eg PdgámésteÍé a kalasz!óhvédeleúó 6 á hÓzi
kápcolódl5 éqyes tóryények hódosnáúról *óló 201]. évl c/awlll. löryény 46 s (4)
békedé*bén logbn ietÉtalÚazjs aapján. a iiaqFo€áq KmánF ánal á v64lyhély2ét
kihndété*ól só]ó ,Í7a/2020 (Xl3) Kmányr.fuébl áláBán .lEndéll vészólyh.lyzolrc
le*i en€! 9 Képvigélól.glúl€t hálágkörébon éljáNa e a ábbidönlésl heom'

l. x.gy.íoreág KdrnÁtry. á1Ll . Íérol.t _éB i.l.p0É.n'l6zré!l op.ráív Progr.n
t.Í.tób.n ''Íol.pÜlósi l&ny€z.tvédolmi ln'ras|.Ü*rÚr. _ Í€íwra..l" k4d&án': ToP_2' 

' 
'3_

16 *iln í.hDa..a tamogáláli iganyl ny!í bg - .cgp.dakv'z dEgta. Clíól&áton_ cimnel

Támog.tá.l lnléElt&: l0oÁ

Projoh kóllség: bruíó: l00 000 000'_Ft

lgany.l( táfrog.tá.: bfunó í00 000 0o0.+r

2. 
^2021 

lÉn'áÍ 25' ÉPiáA' fregku dóii .Ajánlánéb.ll félhivás' ajánláüólés!é áToP_21}16
_ T.l.poló.i ktknyeén'éd.ld infr.íru*rúÍ. ' í.jleíé..lill háu'íidóhén éíkozeh aján]alok
áláBán á Prcjékl élóké9íésl lévékénység élv€gzásáé . Térol.t L l.l.pulé.í.ib.aé.i
op.r.riv Prog6n k Btób.n kódszáma: ToP_2.í.3_'6 kín fdhlva.ó 

'c'ápádó*vlzolw2oró. ÓÍólóoáloí" clmo b€2eua.E pÍqekimE@!.d Ll.d.lo* dlíáán
wíí*@óan a c$.orad fl.oy. F.il6.ré.éért lloíproílKíl.-l bÉ'. nr.g' n.fió 1 57a 303''
Fl+ 125197 '121% ÁfA|' ad bruttó 2 m0 00o'_ F! ed lcttónillió 

'olitlt 
ó$z€!aÍt

Ólóldéák kóség pd!áméslélé
Fóld€áki Kazós ÖÍ*ományzali H valal ]€'2öe
Föld€ákl Kózós ÖÍtomántzali H valal Énzilgyi csrpórliá

\fetr
s*.;}X*íe,ir"

Ólöld.ák, 202í ' j.nulr 28'



' (Úöldéák köBég PobámésteÉlól
6923o'oldéák Bái'\Fz) F U 2 Tól/Fál 62295603

e-mail: hivatal.ofoldeak@oma l.@m

ÓFoLDEÁK xÓzsÉG
PoLGÁRMESTERÉNEK

26/202].('23') sá Ú MTÁRoZATA

TÁrgy: "Télepúsi kóhy€zélv€demi iníráslrukt]B - íqloszld€k" kódsúmá: ToP_2'l }16
Élyázl "csapádékviz élv*tés Ólóldéákon" Aánláfievó kiválágztig. á lámaalisi kérekín
leNez'j6i tevékenysfu érek elláLás jÍa

HATÁRozAÍ

slmnné slntó EÍllQ o'óldeák kó2sé9 PolqámesleÍé á kaiagfófávédélémÍól és a lbzá
kapGolódó eg}€s tóívé.yok modogilágád szjló 2011 évi cxxvlll. iijwény 46 s (4)
békezdésébei lbglát felMalmazás alagán. a l''á9FÍrÍsz'g Kmányá álla á veszélyh.|'zel
kihirdéléséró] szjló 41a!2o20 |\l3} Komán'félnébl 3lápján €lréfueh veé\4]e]ráÍe
|ékinlellélá Képvisé]ő'l*tiilelháláskóébeneljáNáaálábbidónlóíhozom

A 2021 ]ánU* 14 Mpján 12:00 órá g mégkÚldón Áánbtétéli iélhivás, ájónla&éÍéslre - a ÍoP_
2.í-316 lód.2áhú _ Telépol&i kómy.zé6'ád.lDi iníra.lruklún _ Ljladlé6sk" íelhÍvá.Ía_
habndóbén é.kéz.tl ájánátok álápián a Prcjekl leNeési ld'jl€n}€egeirek €lláására a T.Íoki
_é5 tal.plil&íoilsdló.i op.ríiv Prooram k€@tab.n kód*án4 ToP_2'1'3_16 ldlí lrlhÍvá.r.
"c*p.dóxvl. elÉz.té3 ófóld.ákoí" camo b€zeé.E lN.!é.l 

'éla.'.ld 
éllát&árá

vomixozó'n P.tákl oávld .gyanl vállalk@ó .l uz. mé9' n.Íó 2 934 ooo..fi + (oÍ ÁfA).
.@ brutló 2 934 00o'_ Fl| d- ketlóm|llló _ kilénc.2&nyol.v.ínégíye* lorinl lEagÉrl

_ ÓfóLdéák k.'séq pÓloámstelé
. FÓld.á{ xdor ÖnkÓmaí t7ál HNal5lja'?óje

Föld.áki Kózós Önkomán}zal Hivatal Énzúgyi csÓpdljá /-/.j;\
old'déák' 2o2l' 1"no 2s' : i ,
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27Ál2o2t '('23.) szÁ Ú HATÁR('ÁÍA

Ta rgy: óíöldeák 24a'l hÍsz € o2o 3/6 hrcz . lan iefuén bbpú lés i s'|'d h!l]á.'ék bE kó téfu lélénék
Íekuhiú.ioi kóVeló úógdúozási l.ladatá |2020 12 31-2025 12 31) idó'aklá

HATÁRozAT

samÚía siíló E.ira óíijlda'k kó3ég Pdgám6léE 3 kálaszlÍ&áVédébmlól és á hózá
kápGólódó eg'€s lörymy€t mód6alá&'.ól szjl'5 2011 évi cxxvlll tódény 46 s (4)
b.kadéebén fÓg]alt felhatalmaás alapján' a iíagyaÍoÍszág Kmányl áhál a v€92ély'Él}2á
kihiÍdété+lól vóló 17&2a2a' (xl'3') KományÍ€nd€lel a].pján ek€ndéh ve*él}hel}zefe
l6kin!ánd á Képviséló_iéstÚlét h.l'lskólébá éljárvá' MagyaÍoÍ*'g tÉli ónkmán'zataiÍól vóló
lóNéÍry 20] 1 évi clxy\xlx lóBény 1o7 s- ábán Íoglá]l tuláldJrei Jogkólébén. iqy€lémmél .
\úldd€l e'a!áss.l' vahT[Í á 5l']ádP[ €'á[óvál lápcolálG 6aY.s *bályor,d ar léhal.lolnól
Vol] ,{'200b (lv 5 l KVVM Endele' 3 s&nJ meler'elel e oÍóldeár 24 y1' val€mnl c 020316 hBz
abn Íelv€l1 lelepi]lés] 92iláÍd hüládékléakó laúLlénék 

'ékuhivációl 
lt'veló Ülógondoz&i

íol.d.l.lról e alábbi dónréí hozom'

ólóld.ák kó2.éq pol!'n€léE d Ön*omány.í tuta]doná rÓpe2ó Óíóld.ál konorolot
2i5ll' v.lámint á 028/6 nÍ{ 'l.í Íólv.ll t l.pola.| &llárd hull.rtótLr.kó Lítilían.t
rukultivációi lóv.tó ülógondoz&i í.l.dár.in.k élvéqaa.aE (2020.í2'31'2025'12.3í)
ld(aakla Xoák Jám. .!yaíi vállelkdót b{zofr n.g 1!9'm0.. FÜóv ó€u.gé.t'

A2 utógondoz&l léládalot (kóÍ'yézélvédélmi munkálá|rk) .lvá!2é.óre . léní ö..zéqel d
Öí*mányzí 2021' éü kólbélvaté.. - 066010 zó]dlsrúl€l k€i6ló9 _ kmány'.li fünkció
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